
 2007، يونيو 21 ص-1المجلد الخامس عشر، العدد الثاني، ص) سلسلة الدراسات اإلنسانية(مجلة الجامعة اإلسالمية 

ISSN 1726-6807, http://www.iugaza.edu.ps/ara/research/ 
 

 المقصد الجليل في علم الخليل

 ألبي عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر

 )هـ646ت (المعروف بابن الحاجب 

 دراسة و تحقيق
 محمود محمد العامودي. د.أ

  كلية اآلداب–قسم اللغة العربية 

  فلسطين– غزة –الجامعة اإلسالمية 

 م18/3/2007: ث  تاريخ قبول البحم ،6/3/2007 : تاريخ استالم البحث
 

، البن الحاجب وهي    " المقصد الجليل في علم الخليل    "إن هذا البحث هو تحقيق لمنظومة        : ملخص

قصـيدة جلـيلة القدر ذكر فيها ابن الحاجب بحور الشعر العربي وقوافيه ، وبلغ عدد أبياتها مائة                  

مة موجزة ، وذكرت وثالثـة وسـبعين بيتاً ، وقد حققتها وضبطتها بالشكل، وترجمت لمؤلفها ترج       

 .اهتمام العلماء بها ، والشروح التي حظيت بها 

 .وأخيراً أثبت أن هذا المخطوط البن الحاجب ، ووصفت نسخه المخطوطة 
 

Al-maqsad Al-Jaliil fii I’lem 1-Khaliil to Abu A’mr Jamaldiin Othman  
Bn A’mr bn Abi Bakr . Nicknamed Ben 1- Hajeb [ 646 m.c.] 

 

Abstract: This paper is an investigation for the above entitled poem to ibn 
Al–Hajeb which is Known as a very Valuable Poem.  

The author ( ibn Al Hajeb as referred to) mentioned a lot of things in the 
poem such as; rhymes, of poetry, and stanzas. It consists of 173 lines written 
with case infections. The poem has a brief translation which involved the 
scientists interest of the poem and its interpretations  

The study here proved that this poem is for ibn al–hajeb and described the 
manuscript . 

 

 )1(ابن الحاجب 

 :اسمه ولقبه ونسبه 

هـو أبـو عمـرو جمال الدين عثمان بن عمـر بن أبي بكر بن يونس المعروف بابن                  

 .الحاجب 
 

                                                 
 وبغية  143 والبلغة  205-204 وإشارة التعيين 250-3/248وفيات األعيان : انظـر ترجمـته في   )  (1

  4/211 واألعالم 35-5/234 وشذرات الذهب 135 -2/134الوعاة 
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 :نشأته 

هـو كـردي األصـل ، ولـد فـي أسنا من صعيد مصر ، ونشأ في القاهرة، واشتغل                  

  أواخر سنة    -  رضي اهللا عنه   –ثم بالفقه على مذهب اإلمام مالك       ، بالقـراءات علـي الشاطبي      

سـبعين وخمسمائة ، وسكن دمشق ودرس بها في زاوية المالكية وأكب الناس علي التتلمذ عليه ،                 

ثـم عاد إلي القاهرة ، وأقام بها والناس مالزمون االستماع له ، ثم انتقل إلي اإلسكندرية لإلقامة   

مير عز الدين الموسك    بهـا ، فلـم تطـل مدته إقامته هناك حيث توفي بها وكان أبوه حاجباً لأل                

 .الصالحي فعرف به 
 

 : مصنفاته 

كـان ابـن الحاجب فقيهاً مالكياً من كبار علماء العربية ، قام بتصنيف العديد من الكتب في                  

 :الفقه والدراسات اللغوية والنحوية ، ومنها 

  الكافية في النحو ، مطبوع .1

 الشافية في الصرف ، مطبوع .2

  ، منظومة في العروض ، وهو الذي نقوم بتحقيقهالمقصد الجليل في علم الخليل .3

 اإليضاح في شرح المفصل ، مطبوع .4

 ).1) ( عام-8776( اإلمالء على الكافية في النحو ، مخطوط في دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم .5

 ).2)(عام-1831(الوافية ،منظومة في النحو ، مخطوط في دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم  .6

 ، مطبوعاألمالي النحوية  .7

 .جامع األمهات ، مختصر في فقه المالكية، مخطوط  .8

 منتهي السول واألمل في علمي األصول والجدل ، في أصول الفقه ، مطبوع .9

 .مختصر منتهي السول واألمل ، مطبوع  .10
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .59-58فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية )  1(

  .553 – 552فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية )  2(
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 :وفاته 

توفـي ابن الحاجب في ضحي نهار الخميس السادس والعشرين من شوال ، سنة ستمائة         

لهجرة ، ودفن خارج باب البحر ، بتربة الشيخ الصالح ابن أبي شامة في              وست وأربعين من ا   

 .اإلسكندرية 
 

 :المقصد الجليل في علم الخليل 

مخطوطـة المقصد الجليل في علم الخليل هي منظومة في عروض الشعر العربي وقوافيه ، ألفها                

 :على النحو اآلتي ابن الحاجب في مائة وثالثة وسبعين بيتاً من الشعر على بحر البسيط ، 

 ثم على   - صلى اهللا عليه وسلم    –بـدأ القصيدة بالحمد هللا والصالة والسالم على رسوله           -1

 .صحابته رضوان اهللا عليهم أجمعين ، وذلك في أول ثالثة أبيات

 :بين سبب تأليف هذه المنظومة في البيت الرابع في قوله  -2

نَـثْراً فَخُـذْ نَظْمهـا تَِجده قَد سهال          تْوبعص ِر قَدالشِّع وضرع ِإن ـدعب

تحـدث عن مقدمات العروض التي وضع قواعدها الخليل بن أحمد الفراهيدي ، وذلك               -3

 .من البيت الخامس حتى البيت السادس عشر 

أي كيفية اصطالحه في    ) 22 – 17(في األبيات من    " بـيان كيفية ذكر المقاصد    "ذكـر    -4

ر أنه يبدأ في كل بحر بوزنه وعدد أجزائه على ما وقع في            وضع مقاصد القصيدة ، فذك    

دائرته ، ثم بين أعاريض ذلك البحر ، وبعد ذلك ضروبه ، ووزن كل عروض ولقبها،                

ووزن كـل ضرب ولقبه ، ثم  يبتدىء بما يجوز في ذلك البحر من الزحاف بلقبه أي                  

 .باسمه المصطلح عليه 

أها بالطويل وانتهى بالمتدارك في األبيات      تحدث بالتفصيل عن بحور الشعر العربي بد       -5

 ).153 – 23(من 

 ) .166 – 154(ذكر قوافي الشعر العربي في األبيات  -6

  ).173 – 167(بين عيوب الشعر العربي في األبيات  -7

 :شروح قصيدة المقصد الجليل في علم الخليل البن الحاجب 

ام العلماء، فقد شرح    حظيـت مؤلفات ابن الحاجب في النحو والصرف والعروض باهتم          

كـتاب الكافية في النحو ، وكتاب الشافية في الصرف ، وقصيدة المقصد الجليل في علم الخليـل                 

 :في العروض والقافيـة شـروحاً كثيـرة ، وإليـك بيان بهذه الشروح 
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ل الحموي   الدر النَِّضيد ِفي شَرِح القَِصيِد ، لجمال الدين محمد بن ناصر الدين سالم بن واص               -1

 .، وقد قام بتحقيقه ونشره الدكتور محمد عامر أحمد حسن )  هـ697ت(

ـ 715ت ()1( شـرح قصـيدة ابن الحاجب ، لمحمد بن أبي المحاسن الطيبي              -2 ، ويوجد  )  ه

  .275مخطوط لهذا الشرح في ليدن 

نور  شـرح منظومـة ابن الحاجـب ، لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن الملك األفضل               -3

ـ 732ت(الديـن أبـي الحسـن علي بن الملك المظفر تقي الدين األيوبي               ، وقد قمت   )  ه

 .بتحقيقه ونشره

 شـرح قصيدة ابن الحاجب ، لتاج الدين أبي العباس أحمد بن فخر الدين عثمان بن إبراهيم                  -4

 .، وقد قمت بتحقيقه ونشره )  هـ744ت(بن مصطفى المعروف بابن التركماني 

ـ 744ت(صافـي في شرح عروض ابن الحاجب والقوافي للسفاقسي          المـورد ال   -5 ، وقد  )  ه

  .)2(ذكر الدكتور شعبان صالح أن هذا الكتاب ال وجود له 

ـ 749ت( شـرح عروض ابن الحاجـب ، لبدر الدين الحسن بن قاسم المرادي             -6 ، وقد  )  ه

 .قمت بتحقيقه ونشره 

ـ 770ت ()3( المقَّرى الفيومي     شـرح عروض ابن الحاجب ألحمد بن محمد بن علي          -7 ، )  ه

 . عروض تيمور ، ولدي مصورة عنه 16ويوجد الشرح في دار الكتب المصرية رقم 

 نهاية الراغب في شرح عروض ابن الحاجب لجمال الدين أبي محمد عبد الرحيم بن الحسن                -8

 .، وقد قام بتحقيقه ونشره الدكتور شعبان صالح) هـ772ت(بن علي اإلسنوي 

 مقصـد الطالـب شرح قصيدة ابن الحاجب ، لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني            -9

 .، وقد قمت بتحقيقه ونشره )  هـ855ت(

 تعليقات على نهاية الراغب في شرح عروض ابن الحاجب للمولى خليل بن محمد الشهير               -10

ـ 1095ت ()4(بصوالق زاده    نسخة دار الكتب   ، موجودة على حواشي نهاية الراغب       )  ه

                                                 
  .5/329مان بروكل) 1(

  .36 – 35نهاية الراغب ) 2(
  . 36نهاية الراغب ) 3(
  .35نهاية الراغب ) 4(
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" بحر العروض " عـروض تيمور ، وله نسخة أخرى تحمل عنوان           78المصـرية رقـم     

 . عروض 4662بالمكتبة المركزية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة رقم 

  التيسير الدافع للداهية في تحصيل علمي العروض والقافية ، للشيخ عبد اللطيف بن علي -11

مخطـوط لهذا الشرح بدار الكتب المصرية ضمن مجموع رقم          ، يوجـد    )1(     بـن إبراهيم    

 . عروض تيمور 78

 ، ويوجد مخطوط لهذا الشرح      )2( إيضاح السبيل ، ألحمد بن سعيد بن إسماعيل النقاوسي           -12

  .2/229في القاهرة ثان 

 هـ ، ويوجد    665 - هـ   640 ، ألف بين سنتي      )3( شفاء العليل وسقاء الغليل ، لمجهول        -13

  .20/2218، وبنكيبور1724 رقم 1/190، وباتنه 274وط لهذا الشرح في ليدن مخط
 ، ويوجد مخطوط      )4( شـرج المقصـد الجليل في علم الخليل في علم العروض ، لمجهول             -14

  .1875/2لهذا الشرح في المكتبة المركزية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة رقم 

 :وصف النسخ 

ألبي عمرو جمال الدين    " المقصد الجليل في علم الخليل    " اعـتمدت في تحقيق منظومة       

 :عثمان بن عمر بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب على ثالث نسخ مخطوطة ، وهي 

  .271/1مصورة المكتبة البديرية بالحرم القدسي الشريف رقم  -1

 )أ(وقد رمزت لها بالرمز 

أ ، وينتهي   123لورقة  وتقـع هـذه النسـخة في تسع ورقات ،وهي ضمن مجموع يبدأ من ا              

ب ، وللكتاب صفحة خاصة بعنوانه ، ومسطرتها أحد عشر سطراً ، وفي كل سطر               131بالورقة  

بيت من الشعر ، وهي تامة ال يوجد بها سقط ، ويرجع تاريخ نسخها إلى حادي شهر ذي الحجة                   

 .هـ 791سنة 

وغفر لكاتبها  عـروض ابن الحاجب نسخت من خط المؤلف رحمه اهللا تعالى ،             : وبدايـتها   

 .ولوالديه ولجميع المسلمين آمين آمين 

                                                 
  .36نهاية الراغب ) 1(
  .5/329بروكلمان ) 2(
  . 5/329بروكلمان ) 3(

 4/206فهرس مخطوطات أم القرى ) 4(



 محمود محمد العامودي. د..أ

 6

تم الكتاب بحمد اهللا وعونه ، وصلى اهللا على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ، في              : ونهايتها  

 .هـ بالقدس الشريف 791حادي شهر ذي الحجة سنة 

 .كتبه محمد بن الخطيب الشافعي القدسي 

 .  هـ 6149مصورة دار الكتب المصرية رقم  -2

 ).ب(قد رمزت لها بالرمز و

  . 41602زكي ]  195[  مصورة المكتبة األزهرية بالقاهرة رقم -3

 ).ج(وقد رمزت لها بالرمز 

وتقع هذه النسخة في ثماني ورقات ، وللكتاب صفحة خاصة بعنوانه ،ومسطرتها سبعة عشر              

 :سطراً ، وأولها 

 ِه ِمن ِلباِس فَضِلِه حلَالْإلباِس  الحمد ِهللا ِذي العرِش المِجيِد علَى

 .    وهي نسخة في مجلد بقلم معتاد ، مجدولة بالمداد األحمر  

 :توثيق ونسبة : المقصد الجليل في علم الخليل 

ألبي " المقصد الجليل في علم الخليل    "لقـد توافرت لدي األدلة الكافية التي تثبت أن مخطوطة           

 :بكر المعروف بابن الحاجب، وهي عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي 

 .نص ابن الحاجب في ورقة العنوان على لقبه  -1

 .جميع شراح هذه المنظومة أثبتها البن الحاجب  -2

نسبة بعض أصحاب التراجم هذه المنظومة البن الحاجب مثل السيوطي في بغية الوعاة              -3

  .5/328 وبروكلمان في تاريخ األدب العربي 2/135

 :وان ما جاء في ورقة العن

 عروض ابن الحاجب

نُِسـخَتْ مـن خط مؤلفها ، رحمه اهللا تعالى ، وغفر لكاتبها ولوالديه ولجميع المسلمين آمين                 

 .آمين 
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 :المنظومة محققة 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 حسبنا اهللا ونعم الوكيل

ــِلِه حلَــال اِس فَضــب ِْإلباِســِه ِمــن ِل المِجيِد علَى الحمـد ِهللا ِذي العرِش-1 

يـرجو ِبهـا سـكَن الِفردوِس مبتَِهال         2-ــالةُ فَــتىــاِدي صلَــى الهع ثُــم 

َوضـرب الـزرع ِفـي ِصفَاِتِهم مثَال         3-ملَهفَض ِبِه الِذينـحلَـى صع ثُـم 

         هـا تَِجـدهال نَـثْراً فَخُـذْ نَظْمهس قَد  وبعد ِإن عروض الشِّعِر قَد صعبتْ-4 

فَـِإن تَِجـد غَـيرهاُ فَعـنْه قَـد عِدال            فََأصـُل اَألجـزاِء ِفي الشِّعِر ثَماِنيةٌ-5 

ــَأال  س ــن ِلم ــن ــتَفِْعلُن متَفَاِعلُ سم  6-ــن ــن مفَاعلَتُ ــن مفَاِعيلُ  فَفَاِعالتُ

ــال  ــةً كَم سخَم ــن ــن وفَعولُ وفَاِعلُ  وبعـد ذَِلـك مفْعـوالتُ قَد سِبعتْ-7 

والضـرب جـزء َأخِِير الثَّانِِ قَد مثَال         8-       هفِِ آخِِرءِِ النِّصزج ماس وضرالع ثُـم

ثَالثَــةٌ مــع ِســتِّين الضــروب حــال  9-   و ـعبأرقُْل وو وضـرالع ثَالثُـون

ــيُل بــْل عــدال رٍك ومــا عــده الخَِل  وخَمسةَ عشْر بحراً دون ما متَدا-10 

داِئـــرةً واِفـــر وكَـــاِمٌل كَمـــال  وهي الطَِّويُل المِديد والبِسيطُ َأتَتْ-11 

وِســـتَّةٌ كُلُّهـــا داِئـــرةً جِعـــال  12-ــتْ و ــٌل كَملَ مرو ــز جر جــز ه

/ أ124/ِرع ومقْتَضـب مجتَثُّهم حصال      سـِريع منْسـِرح خَِفيفُهم ومضا-13 

ــال ــن عقَ ِلم ــس اتُ ِإذَاً خَمــر فَالداِئ  والمــتَقَاِرب مفْــرد ِبداِئــرٍة-14 

مال كالضـرِب وزنـاً وِإعـالالً فَطِِب أَ         ثُم العروض ِإذَا ما صرعوا جعلُوا       -15 

ــبِالَ    ــةٍٍ ِق عبــى َأر ــٍد وِإلَ فٍٍ واِح

 

 16-       رةُ حادِزي وهو اِئـزج مهمخَـزو 
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          بيان كيفية ذكر المقاصد

ِبَأصــِل تَفِْعــيِل داِئــرِتِه قُـــبالَ     17-ْأتُ ِفـي كُلِّ بـدا بددع نَهزٍر وح

ــالَ  ــيٍر ِلينْفَِص ــروب ِبتَذِْك الض ــم ثُ ــثَها-18  ــداً مَؤنِّ ع ــه اِريضَأع ــم  ثُ

ــثَالَ  ــِتِه م يــُأولَى ب ــرٍب ِب ــلَّ ض وكُ  ثُـم تَفَاِصـيلَها ِبـالوزِن مع لَقٍَب-19 

ولَفْظَـه اعتَضـتُ عـن تَفِْسيِرِه بدالَ         20-لَه نافُ ِبَألْقَـاٍب ذُِكرحالـز ثُـم 

ــالَ    ــيدتُه ذُلُ ــيره قَ ــن غَ وِإن يكُ  وذَاك ِفـي الحشِْو ِإن َأطْلَقْتُه َأبداً-21 

ــياٍت لَـه فَـاحفَِظ اَألبياتَ تَحِو حالَ         ــِه َأيضــاً وَأوِل َأبـــ-22  ــم ِبَألْقَاِب  ثُ

 الطويـــل

ــالَ   ِع َأم ــب ــاحفَظْ وِط ــيةً فَ ــن ثَماِن يلُ  طَِويلُهـن فَعولُـن جـاء ثُـم مفَا-23 

/ب124/ثَالَثَــةٌ َأوٌل َأبــا تَمــام عــالَ     عروضـه قُِبضـتْ مفَاِعلُـن ولَها-24 

ــدالَ   ع ــه ــيموا ِردفُ ــن َأِق ــذْفٌ فَعولُ ح  25-ـتُبالـثَّاِن ِمـثُْل سا وثَاِلثُه ِدي ثُـم

محــركاً عــن تَمــاٍم ِردفُــه حمــالَ      وقَـبض مـا قَبلَه َأولَى وما نَقَصوا        -26 

ــتَِفالَ   ــوُل فَاح ع مــر ــبدءٍٍ وثَ ــن ِب عولُ  27- ــم هــوُل ثَلْم فَع مــه ضقَب ــه  ِزحافُ

كَــفُّ مفَاِعــيُل مــا لَــم يقِْبضــوا حصــال  مفَاِعلُـن قَبضـه مـا لَم يكَفَّ وقَلْ         -28 

و الكَــفُّ هــاجك ربــع ثَــرم مــن عقَــال   29-مهثَلْم ِفي شَاقَتْك ضةُ القَـباحـمس 

 المديــد

ــال     ــتٍَّة جٍع ــالثَ ِس ــال ثَ ــزْأه كُ اجو  مِديدهـم فَاِعالتُـن فَاِعلُـن ثَمنَتْ-30 

بــال    ووا كَمكٍْر َأنِْشــرــا لَــبي ــتُهي  31-ها شَبهبرض الُولَـى َأتَـتْ فَاِعالتُن 

ــبال  ــروا ِقـ ــرن اقْصـ ــةٌ ال يغُـ ثَالثَـ  والثَّاِنـيه فَاِعلُـن محذُوفَـةٌ ولَها-32 

/أ125/فَعلُـن فَقُـْل ِإنَّمـا الذَّلْفَاء ذَاتُ حال         مـوا ِمـثْلُها وثَاِلثٌ بتَروا ثَـاِن اعلَ   -33 
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ــال  ــتَى عِق ــْل ِللفَ ــا قُ ــثٌْل لَه ــرباِن ِم ض  34-ا فَِعلُننُهزذٍْف وح ـنخَب الثَّاِلـثَهو 

ــزحافُ تَـــال ــاٍر والـ ــتُه رب نَـ وبيـ  والـثَّاِن قَـد بتَروا فَعلُن ِبِه وزنُوا-35 

ــاِعالتُ ا  ــم فَ كَفُّهــِزال و ــد خُ ــنُّون قّ ل  ِفـي فَِعلُـن فَِعالتُـن خَبـنُهم َأِلفاً-36 

ــد ذَاك ِوال  عــٍن ب ــفٍّ وخَب ــنَ كَ يــفَظْ ب ـ  وشَـكْلُهم فَِعـالتُ والمعاقَـبةَ اَحـ-37 

ــِكال   ــيِه ِإن شُ ــرفَاِن ِف ــد والطَّ عب ــز ـ  38-       حُل صقَبفُـوا واحِإذَا ز رـدوعجـ   ص 

ــِبال ــد قُ ــن قَ ــيِه الخَب ــرب اَألوُل ِف الضو  39-مافُهاُألولَـى ِزح وِضـِهمرِفـي عو 

ــال    صح ــد ــار قَ يــِن الد ِلم مــكْلُه شَ  فَخَبـنُهم ومـتَى ما لَن يزاَل ِلكَفٍّ-40 

 البسـيط

ــال   ــتٍَّة رفَـ ــالِث ِسـ ــياً ذُو ثَـ ثَماِنـ  41- َأتَى ب ِفاِعلُـن قَـدو ـتَفِْعلُنسِسـيطُ م

ضــرباِن ِمــثٌْل لَهــا يــا حــاِر قَــد نُِقــال  42-ـا فَِعلُننُهزوـنُوا والُولَـى الَِّتـي خَب 

ــد كَفَــال ــعواء قَ ــارةَ الشَّ ــهد الغَ ــد َأشْ قَ  والــثَّاِن قّطْــع وردفٌ فَِعلُــن اتَّــزنُوا-43 

ةٌ جِزَئـــتْ تَذِْيـــيُل ِردِف عـــالثَالثَـــ ــا-44  لَهو ــتَفِْعلُن ســتْ م ــيةْ جِزَئ  والثَّاِن

/ب125/مـاذَا وقُوِفـي علَى ربٍع عفَا وخَال         ِإنَّــا ذَممــنَا لَــه و الــثَّاِن مشْــِبهها-45 

ــبال    ــيعادكُم ِق ــا ِم ــاً ِإنَّم ــيروا مع ِس ــ-46  ــثٌ قَطَع ــزنُوا وثَاِل ــن اتَّ وا مفْعولُ

ــذَالَ  الع جــي ــا ه ا مــثْلَه ــى ِم ــرب َأتَ ض ــا-47  لَهــتْ و قُِطعــتْ و ــثَه جِزَئ  والثَّاِل

ــِبالَ  ــن خُـ ــتَِعلُن متَِعلُـ ــي مسـ والطَّـ  48-ــن ــن فَِعلُ ــنُهم متَفِْعلُ خَب ــوز جي 

ِء قَد نُِقالَ  مفْعولُـِن القَطْـع ِفـيِه خَبـن الفَا          49-شْـــِوِهمـــُل كَحذَيالمو ـــتَفِْعلُنسم 

ــالَ ــه تُِصــب جلَ ــبُل فَاحفَظْ ــوا الخَ معزو  لَقَـد مضتْ خَبنُوا والطَّي ِفي ارتَحلُوا-50 

                                   الوافــر

ــال   ــٍة جِع ــع ثَالثَ ِن مــي وضرا عــت ِس  51-ــن ــاحفَظْ مفَاعلَتُ ــه فَ ــر وزنُ  وواِف
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ــال   صح ــد ــِن قَ ةٌ ِباثْنَيوــز جمــنَا و لَ  الُولَـى ِبقَطْـٍف فَعولُـن ضربها شَبةٌ-52 

والـثَّاِن عصـب مفَاِعيلُـن عِجبـتُ حال         ــتْ-53  ِلمع ــد ــثٌْل لَقَ ــِزَئا ِم ــا ج مِكاله 

ــتُ اعِق ــَأالَ علْ س ــن ِلم ــن ــن مفَاعتُ لَ  يجـوز عصـب مفَاعلَتُـن ونَقْص مفَا-54 

فَاعلْتُـن العقْـص فَاعلْــتُ احفَِظ المثَالَ         55-مهــم قَصًأ وــد ب ــن ــب فَاِعلَتُ ضعو 
 

/أ126/مـا بين كَفِّ ويا عصٍب ِإذَا انْتَقَالَ          ــم فَ-56  هممةٌ جــب ــْل معاقَ ــن وقُ اعتُ

ــالَ  مع ــتَِطع تَس ــم ــي ِإذَا لَ ــبه ِف صفَع  ُأخْـرى العروضـيِن ِإن تَعصب فَجاِئزةٌ-57 

ــزالَ  ــِب ِإن نَ ضــتُ الع يب ــم ــنَاِزٌل ثُ م  58-ــم قْلُهعو ــه ــالَّمةَ احفَظْ ِلس ــص  نَقْ

ـ          تَ خَـير مالَ   لَـوالَ وقُـْل جمـم ِفـي َأنْ  59-مهقْصعـا قَالُوا وم لُـكقَو ـمالقَصو 

 الكامــل

ــالَ    ــعٍة حِم ــى ِلِتس ــالثٌ َأتَ ــو ثَ وه ــتَِّتها   -60  ــن ِبِسـ ــاِمٌل متَفَاِعلُـ  وكَـ

والــثَّاِن قُــْل فَِعالتُــن قَطْــع ِردِف عــالَ ــا وِإذَا  -61  ــثٌَل لَه ا مــتُه ــى ثَالَثَ  الُولَ

ــتَمالَ   ــِن اح ِلم ــن ــِمر فَعلُ ــذَّ ُأض ُأِح ــثُها  -62  ــوتَ ثَاِلـ ــتُه وِإذَا دعـ  وبيـ

ــتَمالَ   ــن اشْ ــا ِدم ــثٌَل لَه اِن مبــر ض  63-ــا فَِعلُــننُهزوةٌ وثَاِنــي ــذَّاءح 

ــبالَ  ــجع النُّـ ــتَ َأشْـ ــتُه وَألنْـ وبيـ ــِمر فَ-64  َأضــذُّ و ــاِن َأح ــزنُوا ثَ علُــن اتَّ

ــتَدال   ــن اعــ ــرفٌَّل متَفَاِعالَتُــ مــ ــٍة-65  عبْأ ِبَأرــز اجــتْ و ــثَةْ جِزَئ  والثَّاِل

ــبالَ  ــدثٌ قُـ ــَل ِردٍف جـ ــاٍن مذَيـ ثَـ  وبيــتُه ولَقَــد ســبقْتَهم وَأتَــى-66 

/ب126/وراِبـع وِإذَا هـم قَطْعـه حصالَ        ِلـــثٌ وِإذَا افْـــتَقَرتَ مشْـــِبهها وثَا-67 

ــَأالَ  س ــن ِلم ــن ــيَل مفَاِعلُ ــص ِق والوقْ  68-       تَفَِعلُنُل مالخَـزو تَفَاِعلُـناِر مـمِالض 

ــالَ ــٍن جِع ــاِبٍع وثَاِم س ــع م ــاِدس السو  الُولَــي وثَاِلــثَةٌ والضــرب اَألولُ  -69 
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     زـوج الـثَّاِن قَـدتُِمالَ   وفَاح ارـموا اِإلض  كَحشْــِوِه ثُــم ِفــي الحــذَّا وتَاِســعها-70 

ــِبالَ   ــا خُ مو ــي ــص والَ طَ ــذُب وقْ ي  ِإنِّـي امـرٌؤ َأضـمروا مـنِْزلَةً خَزلُوا       -71 

   الهـزج
ــتَِمالَ ــِن مشْ اثْنَي وضــر ــالَّ ع ــزْأه كُ ِواج ــْل -72  ــزجهم قُ ا هــتَِّته ــن ِبِس مفَاِعيلُ

ظَهـِري وَأمـر الـزحاِف ِفـي الطَِّويِل خَالَ           ِمـثُْل عفَـا ِمـن وثَـاٍن يحِذفُون وما-73 

ــتُِمال ــِد اح ــِه كَــفٌّ قّ وِفــي العــروِض ِب ــبٍة-74  ــى معاقَ ــِه علَ ــفُّ ِب ــبض وكَ  قَ

ـ    يم عــالَفَاِعـيُل والشَّــتَر احـِذفْ يــا وِم  75-مهبــر ــدًأ وَأخْ ب هــيم ــرمهم ِم  وخَ

ــذَاِن اخْـرم ادوا وِفـي لَـو اخْرب قُِبالَ            فَالقَـبض مـع شَـتٍَر قُلْتُ وكُفَّ فَهـ-76 

  الرجــز

ــالَ   ــٍة نُِق سوٍب خَمــر ــٍع ِلض بذُو َأر  77-عا َأتَـى زِسـت ـتَفِْعلُنسم ـزجوا رم

/أ127/دار وثَاِن اقْطَعن القَلْب ِردفَ عالَ       الُولَى لَها اثْنَاِن ضرب كَالعروِض َأتَى-78 

قَـد هـاج قَلِْبـي فَلَـم يعـبْأ ِبمن عذَالَ             والثَّاِنـيه جِزَئـتْ والضـرب مشِْبهها-79 

ـ          ي َأمالَ  وضـربها ِمـثْلُها مـاَ هـاج ِل  والثَّاِلـثَه شُـِطرتْ َأي ِنصفَها نَقَصتْ-80 

علَــيِهما ِبقَضــاٍء واِحــٍد شَــمالَ      َأراد مـــزجهما ِكلَـــيِهما وقَضـــى-81 

عـِن ابـِن قَطَّـاِعِهم والعكْـس قَد نُِقالَ           82-لَه وضرالَ ع لَِكـنو بـرِقـيَل ضو 

جـزء اَألِخـير كَالتَّذِْيـيِل قَـد حصالَ        وال  وِقـيَل مـنْهوكَةٌ والضـرب قَد نَهكُوا-83 

ــالَ ــاَل م ــقَاِط قَ ِباِإلسو كْــســيَل ع وِق  وِقـيَل مجـزوءةٌ والضـرب قَد نَهكُوا-84 

وذَاك ْأقْــربها قَــوالً ِلمــن عــدالَ    ــيرو-85  ةً فَصعــر صــى م ــن اُألولَ ها ِم

يـا لَيتَِنـي وهـو ِلَألمريـِن قَـد حمالَ            والـراِبعه نُِهكَـتْ والضـرب مشِْبهها-86 

ــالَ  عج مــه ضعباً بــر ــِن فَض يبذْهكَالم  ِإن ِشـْئتَ قُلْـتَ ِبمـزٍح َأو ِبفَصِلِهما-87 



 المقصد الجليل في علم الخليل
 

 15 
 

اِنـيه ثُم الِزحافُ خَالَ    ــَل صـرعوا الثَّ      ِبـالَ عـروٍض وِقيَل العكْس ِفيِه وِقيـ-88 

ولَـيس ِفـي الـثَّاِن غَير الخَبِن محتَمالَ          89-تَِّحدشِْو مالح رغَـيِفـيِه و شْـوالحو 

ــتَمالَ ــِد اح ــبٌل قَ ــْل خَ طَــي وِفــي ِثقَ بـٍن ثُـم مـا ولَدتْ وطَالَمـا بيـتُ خَ-90 

     الرمــل

ــالَ    ــتَّةٌ كَم ــم ِس ــاِن ثُ وضرع ــه لَ ــى-91  ــد اتَ ــتَّةٌ قَ ــن ِس ــٌل فَاِعالتُ مرو 

/ب127/فَـَأوٌل تَممـوه ِمثُْل سحِق جالَ        الُولَــى احِذفُــوا فَاِعلُــن لَهــا ثَالثَــتُها-92 

       ـاءـا قَالَـِت الخَنْسالَ    ِمـثٌْل لَهَأم ا-93  ِطـبــثُه ــغْ وثَاِل ــروا َأبِل قَص ــد ــثَّاِن قَ  وال

ــالَ   ســا و عبار ــي ــا خَِليلَ غٌ يــب سم ــتَها-94  ــزْأ ثَالثَ اجــتْ و ــيةْ جِزَئ  والثَّاِن

ــالَ   صــا ح ــا ِلم م ــوه ــثٌ حذَفُ وثَاِل ــى-95  ــاتٌ َأتَ اِرساتٌ دــر ــثْلُها مقِْف  وِم

لحشْـِو والخَبـن ِفي كُلِّ الضروِب حالَ       كَا ــِه-96  ــروض ِب العِديِد وــالم ــه كَ  ِزحافُ

ــثَالَ  ــوا م عــي فَد ــكْلُهم ِف ــيس وشَ لَ  97-ــــمــــةُ كَفُّهايِإذَا رو مــــنُهفَخَب 

         الســريع

ــالَ   ــبعٍة جِع س ــع بــتّاً َألر الَتُ ِس تَفِْعلُن مسـتَفِْعلُن مع مفْعو سـِريع مسـ-98 

ــالَ  ــفُ ح ــِوي وقْ ــةٌ َأوٌل مطْ ثَالَثَ  الولَــى ِبطَــي وكَشْــٍف فَاِعلُــن ولَهــا-99 

قَالَـتْ ولَـم َأصـلَم فَعلُـن ِلمن سَأالَ          ــثُها-100  ــاج ثَاِل ــثٌْل ه ــثَّاِن ِم ــان وال مَأز 

/أ128/ النَّشْر الَِّذي حِمالَ   ضرباِن ِمثٌْل لَها    101-ــن ــفَتْ فَِعلُ ــتْ وكُِش ــيه خُِبلَ  والثَّاِن

يـا َأيهـا وهـو ِفي قَوٍل زحاَفُ مالَ           والــثَّاِن َأصــلَم فَعلُــن بيــتُ شَــاِهِدِه-102 

مخْـتَِلفَا العيـِن ِفـي هذَا ِلمن عدالَ         ــا-103  ــى كَ ــا َأتَ ــا كَم مَأنَّه ــه ِمٌل والوج

يوِزعـن والـراِبعه شَطْر ِبكَشِْف عالَ       ــِبهها-104  ــاً ومشْ ــِطرتْ وقْف ــثَةْ شُ  والثَّاِل

ِفـي االخْـِتالَِف كَمشْطُوٍر مضى ذُلُالَ        وضـربها ِمـثْلُها يـا صـاِحبي وهما-105 
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 والمسـِقطُون ِكـالَ الضربيِن ِفيِه عرو-106  حِمــالَض ضــربه ِمــثْلُه مصــرعاً

ــِبالَ  ــاِبعاً قُ سا وــه اِدسِن سيبــر ض  107-مــنُه خَب ــم ــبٌل ثُ ــي وخَ ــن وطَ خَب 

قَـــاَل وخَـــبلُهم وبلَـــٍد مـــثَالَ  108-مهطَـــيو َأِرد ـــتُهيب مـــنُهفَخَب 

 لمنسـرح          ا

ــعوالَتُ بعدهمـا مسـتَفِْعلُن حصالَ       ــع مفْـــ-109  م ــتَفِْعلُن ســتَّةٌ م ــِرح ِس نْسم 

تَمـتْ ِبضـرٍب طَووا ِإن ابن قَد وصالَ         ــدةٌ-110  ــٍة فَواِحـ ــالَثُ ثَالَثَـ ــه ثَـ  لَـ

/ب128/وقْفاً وشَاِهده صبراً بِني فَصالَ     ــوا -111  ــربها نَهكُ ضــتْ و ــيه نُِهكَ والثَّاِن

ِبالكَشْـِف ويلُـم وهـو ِفـيِهما عِقالَ         ــوا-112  ــربها نَهكُ ضــتْ و ــثَه نُِهكَ  والثَّاِل

ــثَالَ  م ــد ــِن قَ وكَةٌ ِباثْنَيــنْه الَ فَم َأو  ِإن كَـان مـزج فَقُـْل ِمـثٌْل لَهـا ِبِهما-113 

خْـِتالَِف كَمـنْهوٍك مضى ذُلُالَ     ِفـي اال   ــا-114  مها وــيِهم ــاس ِف ــوُل ُأنَ ــا يقُ كَم 

ــالَ  ــرعاً حِم صم ــثْلُه ــربه ِم ض ض  والمسـِقطُون ِكـالَ الضـربيِن ِفيِه عرو-115 

ـر الحشِْو فَاخِْبن ِسوى اَألوِل فَاعتَزال       116-و طَـيو ـنـ خَبغَيِه وٌل ِفـي ِكلَـيخَـب

ولَـيس خَـبٌل ِلخَمـٍس حركَـتْ عدالَ         ــبةٌ  -117  ــى معاقَ ــِهم اُألولَ ــي عروِض  وِف

ــِبالَ  ــٍد خُــ ــيِهم وبلَــ ِإن ِلطَــ ــنُوا  -118  ــنَاِزٌل خَب وكَةٌ مــنْه ــِو م  كَالحشْ

       الخفيـف

ــتَّ  ــن ِس ــن فَاِعالَتُ ــتَفِْع لُ ســالَم ةً نُِق  119-هعَأتَـى م قَـد فَاِعالتُـن مخَِفـيفُه 

تَمــتْ وضــرباِن ِمــثٌْل حــلَّ قَــد مــثَالَ ــدةٌ-120  ــٍة فَواِح ســالَثٌ ِلخَم ــه ثَ  لَ

ــدالَ    ا عــثْلُه ــا ِم ــةٌ ِإن قَدرنَ محذُوفَ  ثَـاِن احِذفُـوا فَاِعلُـن لَيـتَ وثَاِنيةٌ-121 

/أ129/ٌل لَها لَيتَ ِشعِري ما الَّذي فَعالَ      ِمـثْ  والثَّاِلـثَه جِزَئـتْ واثْـنَاِن ِقيَل لَها-122 

ــِلمتَ حــالَ ــا س ــٍب م ــتُه كُــلُّ خَطْ يبو  123-ِرِهمقَص نخَب ولُـنفَع نزالـثَّاِن وو 
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ــالَ   صح ــتَفِْعلُن ســي م ــك ِف ــلُّ ذَِل وكُ ـ  -124  اتَى خَب كَـفٌّ فَاِعالتُنشَـكٌْل وو ن

ــال   فَاِن حــر ــز والطَّ جالعو رــد الصو  ولَـيس طَـي َألن الفَـاء ِفـي وِتٍد-125 

ِزحــافُ خَبــٍن ِســوى مفْعولُــِن انْــتَقَالَ  عروضـه ِمثُْل حشٍْو والضروب ِبها-126 

ــيِه كَالــ ــو ِف هــِنِه و يــالٍَف عاِف ححز

<

 عـن فَاِعالتُـن ِإذَا مـا شَعثُوه ِبحذْ-127 

ِفـي يـا عمـير وشَـكٌْل صـرمتْك جالَ            128-ــم كَفُّه ــم ــَؤاِدي ثُ ــنُهم وفُ فَخَب 

ِمــثَالُه لَــيس مــن مــاتَ الّــِذي حِمــالَ ــِه-129   تَشْــِعيثُهم فَاِعالتُــن ضــرب َأوِل

 المضـارع

قُــْل فَــاِع الَتُــن مفَاِعيلُــن ِبجــزِء عــالَ  130-ــه عم ــن ــتَّةٌ مفَاِعلُ ــاِرع ِس ضم 

ــتَدالَ   ــنُّوِن فَاع ــنَها وال يوا بــب ــد راقَ قَ  131-ــم َأنَّه رــي ــيا غَ ــن ال ــُل مفَاِعلُ َأص 

ــالَ   صح ــِإن ــي فَ ــفٌّ فَ ــم كَ ــا ثُ ِإذَا دنَ  132-  لَـه ِضِهمتُ قَبيب بـرضو وضـرع 

ــالَ  ــرِق ِع ــبض ِلفَ ــن والَ قَ خَب ســي ولَ  وكَفُّهـم فَـاِع الَتَ ِفـي العروِض َأتَى-133 

ــالَ  ــوفَ تَ س ــم ــنَا ثُ ــنَاِن قُلْ ــد واالثْ وقَ  134-ـــتُ كَفِِّهـــميفَب شَـــتَر بخَـــرو 

 المقتضـب

رم ــتَفِْعلُن ســالَم ــتَّةً جِع ــِن ِس ب129/تَي /

/30//

 135-ــه عــْل م ــوالِت قُ فْعم ــاء ج قْتَِضــبم 

ــتَدالَ ــا وواٍو اعـ ــن فَـ ــبوا بيـ وراقَـ  لَـه عـروض وضـرب جـِزَئا وطَووا-136 

ــبالَ    ــد خَ ــراء قَ ــون والفَ ــتُ يقُولُ يب  137-ــم ــي ثُ ــْل علَ ه مهــي ــنُهم فَطَ خَب 

ــالَ   ــاز مـ ــذَّتْ َأجـ ــبٍة شَـ وِلمعاقَـ ــاِهِدِه-138  ــتُ شَ يب تْكمــر ــي ص ــاَل ِف  وقَ
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      المجتث

وفَاِعالَتُــن ِبِســتٍّ واجــزُأوا ذُلُــالَ     مجتَــثُّ مســتَفِْع لُــن وفَاِعالَتُــن اتَــى-139 

 لَــه عــروض وضــرب بيــتُ شَــاِهِدِه-140  خَــالَالبطْــن ِمــنْها خَِمــيص والــزحافُ

تَّشْـِعيثُ والضـرب كُـلٌّ كَالخَِفـيِف جالَ          فَحشْــوه والعــروض والمعاقَــبةُ الـــ-141 

ــِكالَ  ــِذي شُ ــِئك الَّ ــفٌّ ُأولَ ــان كَ ــا كَ م  142-ــِنِهم ــتُ خَب يى بــلْم ــتَ ِبس ــو عِلقْ  ولَ

 اربالمتقـ 

ــال   ــٍة نُِق سخَم ــي وضرــياً ذُو ع ثَماِن  ومــــتَقَاِربهم فَعولُــــن اتَّــــزنُوا-143 

ــدالَ   ع ــه ــْأِوي ِردفُ ــر وي ــثَّاِن قَص ال ــا-144  ــثَاُل فََأم ــثُْل ِم ــٍة ِم عبــى ِبَأر  الُولَ

/ب130/ِمـثٌْل خَِليلَـي عوجا واربعا وسالَ        145-وا وــتَرب اِبــعِنــي رَأبــِذفْ والثَّاِلــثَ اح

ــال    ــتَراً نُِق ــفْ َأب ــفٌ تَعفَّ ــن وخُلْ َأِم ــِبهها-146  ــاً ومشْ ــتْ حذْف ــيه جِزَئ  والثَّاِن

ــثَّلْم والــثَّرم الجمــيع خَــالَ ــِع وال والقَطْ  147-   ــتِْرِهمَل بِإالَّ قَــب ضالقَــب افُــهحز 

ِئــز ثُــم االُخْــرى قَطْعهــا دخَــالَلَــى جا  والقَـبض والقَصر والحذْفُ الجِميع ِباالُو      -148 

ــالَ    ــاِء ع ــقْ ِبالذَّكَ ــثَرٍم فَحقِّ ــتُ ِل قُلْ  149-ــثَلِْمِهم ــاد قَبضـــهم يهـــِوي ِلـ  َأفَـ

       المتـدارك

ــالَ   ــه جِع ــٍن كُلُّ ٍب ِبخَبــر ض وضــر ع ــيةً -150  ــن ثَماِنــ ــتَدارك فَاِعلُــ والمــ

ــالَ  ــيِه ح ــيِل ِف ــض الخَ ــم ركْ ــب ثُ خَبو  151-عــتَر ــيَل مخْـ ــرةٌ وِقـ ــتُه كُـ  وبيـ

ــتْ ذُلُـــالَ    ــثَالَثٍَة َأتَـ ــزوه ِبـ مجـ ــذَا-152  ــي وكَ ــا بِن ي ــام ــيِه تَم ــذَّ ِف  وشَ

     اِلي ِإذَنم ناقْطَعا وب130/ قُِبالَ ِقـفْ ِمثْلُه/ ــا-153  ــِذِه مذَيلُهــ ــرفَّلُها هــ  دار مــ

      ذكر القوافـي

ــهالَ س ــد ــا ِحفْظــاً فَقَ ــتَ ِبه ــتَ قُم ِإن َأنْ ــيٍة-154  ــِم قَاِف ــي ِعلْ ــةٌ ِف ــِذِه جملَ هو 



 المقصد الجليل في علم الخليل
 

 19 
 

مـــع ســـاِبٍق لَهمـــا قَاِفـــيةً جِعـــالَ ــ-155  م ــع ــيراً م ــاِكنَاِن َأِخ ــنَفَا فَالس ا اكْتَ

ــتَِدالَ    ــيس معـ ــِرِه ولَـ ــةً آِخـ كَِلمـ ــا-156  اِعلَهــيَل ج ــشُ الخَِل ــالَفَ اَألخْفَ  وخَ

ــتَقَالَ   ــن ِإذَا انْــ ــبها متَفَاِعلُــ َألْقَــ  157-ــم فُهِرد ــر ــب ودرك وتْ ــوس وركْ  كَ

ــالَ    ــاً كَم ــاِكنَيِن خَاِمس ــِتقَا الس ــى الْ ِإلَ وٌل َأربــع مــأ بعــد ســاِكِنِه فَــَأ-158 

ِردفٌ ووصـــٌل خُـــروج ِســـتَّةٌ مـــثَالَ  159-مــيلُه ــيس دخَـ ــرفٌ رِوي وتَأِسـ  حـ

ــالَ    ــاذُ ع ــيه نَفَ ــذْو وتَوِج ح اعــب ِإش  والحـركَاتُ ِهـى المجـرى ورسُّهم الـ-160 

ــيلِ    ــبَل الدِخ ــفٌ قَ ــهم َأِل ــالَتَْأسيس ــركُه-161  تَ ى تَحــر جا المــرفُه ح ــم هِوير 

/أ131/ثُـم الدِخـيُل ِبـِه قّـبَل الرِوي فُِصال          ــةٌ-162  الَِزمــيٍس م ــتْحةُ تَْأِس ــرس فَ  وال

ــالَ   ــرِوي مِط ــبَل ال ــا قَ ِلم ــن ــد وِلي م ــ-163  فُهــيِل ِرد ــرةُ الدِخ كَس مهاعــب م ِإشْ

ــالَ  صح ِويــر ــد ال عــا ب ةُ مــد مو ــاء ه  164-ملُهصِف ودَل الـرقَـب ـِريكتَح ـذْوالحو 

ثُـــم الخُـــروج ِلمـــد بعدهـــا نُِقـــالَ ــاِئِهِم-165  ــتَحِريِك ِلهـ ــنَّفَاذُ ِلـ ــم الـ  ثُـ

لَـــيس ِبتَغِْيـــيِرِه عيـــب وِإن فُِضـــالَ ــ-166  ــيده تَوِج ــي مقَ ــا يِل م ــِريك تَح يه

     العيـوب

ــالَ  ــا فَص وِنهد ــن ــبعةٌ ِم الَ سا وــنَاه ـ ـــ-167  عِبم ويــر ــِة ال ةُ كَِلمــاد ــا ِإع  ِاليط

ــهالَ    س ــد ــو قَ ــطٍّ فَه ــرٍج َأو ِبخَ ِبمخْ  168-هشَب كُني فَـِإن ِويِالكْفَـا اخْـِتالَفُ الـر 

دــتَقَالَ ر ــا انْ ِف مدــر ــي ال ــفٌ ِف ــا َأِل 169  كَم-ــتُه فَتْحى وــر جــةُ الم ــوا مخَالَفَ  ِالقْ

والــواو والــياء الَ عيــب ِإذَا انْــتَقَالَ     170-ذِْوِهـــمحاٍع وِإلشْـــب ـــنَادالس ثُـــم 

ِإلَـــى الْـــِذي بعـــده كََأنَّـــه وِصـــالَ  171-مهــيم ــتَِقراً تَتِْم ــتُ مفْ يالب ــون  َأن يكُ

/ب131/فَـِإن يكُـن سـاِكن ِمـن قَبِلِهن فَالَ           172-ــِنع ــرِوي ممتَ ــي ال ــاء ِف الهو ــد المو 
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ــالَ ــا جِع ــا كَم الهــا و هاوو ــيء ــم تَِج ولَ ــرِتها-173  ا ِبكَســي ــفٌ وال ــتْ َأِل ــد َأتَ  وقَ

 
 تم الكتاب

 اهللا وعونـه ، وصلى اهللا على سيدنا محمد وآله وصحبه ، في حادي شهر ذي                 بحمـد 

 .  بالقدس الشريف 791الحجه سنة 

 .كتبه محمد بن الخطيب الشافعي القدسي 
 

 مصادر البحث ومراجعه

 –) هـ743ت  (إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ، لعبد الباقي بن عبدالمجيد اليماني            -1

 – الطبعة األولى    – شركة الطباعة العربية السعودية      –عبدالمجـيد دياب    تحقـيق الدكـتور     

 .م 1986 -هـ 1406الرياض 

 -هـ  1409 بيروت   – الطبعة الثامنة    – دار العلم للماليين     –األعالم ، لخير الدين الزركلي       -2

 .م 1989

) هـ911ت  (بغـية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، لجالل الدين عبدالرحمن السيوطي              -3

 -هـ  1399 القاهرة   – الطبعة الثانية    – دار الفكر    – تحقـيق محمـد أبو الفضل إبراهيم         –

 .م 1979

الـبلغة فـي تـراجم أئمـة الـنحو واللغـة ، لمجـد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي                          -4

 الطبعة  – منشورات مركز المخطوطات والتراث      – تحقيق محمد المصري     –) هـ817ت  (

 .م 1987 -هـ 1407 الكويت –األولى 

 أشرف على الترجمة الدكتور محمود فهمي       –تـاريخ األدب العربـي ، لكـارل بروكمان           -5

 .م 1995 -هـ 1415 القاهرة – الهيئة المصرية العامة للكتاب –حجازي 

) هـ1089ت(شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، ألبي الفالح عبدالحي بن العماد الحنبلي               -6

 .م 1979هـ 1399مشق  د– دار الفكر –

فهرس مخطوطات جامعة أم القرى ، إشراف الدكتور ناصر عبداهللا البركاني مطابع جامعة              -7

 .م 1993 -هـ 1414 مكة المكرمة – الطبعة األولى –أم القرى 

 مطبوعات مجمع   – النحو ، ألسماء الحمصي      –فهـرس مخطوطـات دار الكتب الظاهرية         -8

 .م 1972 -هـ 1393 دمشق –اللغة العربية 
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المقصـد الجلـيل فـي علم الخليل ، ألبي عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر                    -9

 مخطوط المكتبة البديرية بالحرم القدسي الشريف       –) هـ646ت  (المعـروف بابن الحاجب     

 . ولدي مصورة عنها – 271/1تحت رقم 

وي نهايـة الراغـب فـي شـرح عروض ابن الحاجب ، لجمال الدين عبدالرحيم اإلسن                -10

ـ 772ت  (الشـافعي     الطبعة – دار الثقافة العربية – تحقـيق الدكتور شعبان صالح    –) هـ

 .م 1988 -هـ 1408 القاهرة –األولى 

 وفـيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، ألبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر                  -11

 . يروت  ب– دار صادر – تحقيق الدكتور إحسان عباس –) هـ681ت (بن خلكان 
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